
 

 1 од 8 

 

      
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број: 404-20/2020-II-6 

Дана: 23.04.2020. године 

 

 

 
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Трг Бранка Радичевића 1 

 

I  ИЗМЕНА 

 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  УСЛУГА 
–Услуга сузбијања комараца- 

редни број ЈН МВ бр. 1.2.10 

 
 

 
К О М И С И Ј А  за спровођење ЈНМВ бр. 1.2.10 

формирана Решењем бр 404-20/2020-II-1 од 16.04.2020. године 

 

 

                                Број КД : 404-20/2020-II-4 од  22.04.2020. године 

 

                        I  Измена КД: 404-20/2020-II-6 од 23.04.2020. године 

 

 

 

 

                                                       Април  2020 године 

 

 

 



 

 2 од 8 

 

На основу члана 63. Став 1.Закона о јавним набавкама („ Службени гласник 

РС“,БР.124/12, 14/15, 68/15, и 41/19) Комисија за јавну набавку образована Решењем 

начелника Општинске управе Општине Сремски Карловци број:404-20/2020-II-1 oд 

16.04.2020. године припремила је: 

 

 

    I  ИЗМЕНУ 

 

 

     КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  УСЛУГА 
–Услуга сузбијања комараца- 

редни број ЈН МВ бр. 1.2.10 
 

                                  

                           Број КД : 404-20/2020-II-4 од 22.04.2020. године 

 

                     I  Измена КД: 404-20/2020-II-6 од 23.04.2020. године 

 

Предмет: Информација о ПРВОЈ измени конкурсне документације у делу III 

ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ  (спецификација) , Образац бр.3- Образац понуде и 

Образац бр.9.- Образац структуре  цене са упуством како да се попуни. 

 У осталим деловима конкурсна документација није мењана. 

 

 

 

 На основу члана 63. Став 1.Закона о јавним набавкама („ Службени гласник 

РС“,БР.124/12, 14/15, 68/15, и 41/19), услед уочених грешака  у изради техничке 

спецификације, а на захтев Стручне Службе која је израдила спецификацију и 

покренула поступак јавне набавке, ВРШИМО ПРВУ измену Конкурсне документације 

број:404-20/2020-II-4 од 22.04.2020. године за јавну набавку услуга – Услуга Сузбијања 

комараца, број ЈН МВ. 1.2.10. 

 

Комисија напомиње да се услед ове измене Конкурсне документације   НЕЋЕ  

ПОМЕРАТИ  РОК за подношење понуда који је у позиву за подношење понуда 

одређен за дан: 05.05.2020. године  до 09:00 часова. 

Јавно Отварање понуда обавиће се 05.05.2020. године  са почетком у 11.00 часова, у 

просторијама Оптинске управе Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића бр.1, сала 

бр.27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 од 8 

 

 

III    ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈA) 

Предмет јавне набавке- 

Сузбијање комараца 

Јед. мере Оквирне 

количине 

Јединична цена 

по (ха/пак) без 

пдв-а 

Укупна цена без 

пдв-а 

Третман кућних комараца- 

ларве. Таблете на бази БТИ 

Паковање 200   

Хемиски третман ларви са 

земље- Ручно 

ha 25   

Биолошки третман ларви 

комараца са земље-Ручно 

ha 5   

Биолошки третман ларви 

комараца на неприступачним 

теренима 

ha 10   

Биолошки третман ларви 

комараца из ваздуха 

препаратима БТИ грануле 

ha 70   

Третман одраслих комараца са 

земље 

ha 2.400   

Третман одраслих комараца из 

ваздуха 

            ha 700   

Мониторног и контрола 

 

узорак 24   

Контрола заражености на 

WNV 

 

узорак 2   

НАПОМЕНА: Услуге и количина наведене у табели овог обрасца су планиране 

оријентационо. Наручилац задржава право да набави већу  количину и то највише до 

износа предвиђеног  буџетом и финансијским планом за 2020 годину, или мању 

количину ,као и да одустане од  дела набавке уз писмено обавештење Понуђачу. 

 

Мониторинг комараца  

 

Мониторинг и контрола комараца подразумева следеће услуге: 

- Мониторинг ларви руралних и урбаних врста комараца- Узорковање се врши диперима 

у плавним зонама за руралне врсте ларви комараца, које представљају изворишта ових 

врста комараца, а за урбане врсте комараца у извориштима типа бара и канала. На 

основу узорка (10 захвата) утврђује се присуство, врсте, стадијум развоја и бројност 

ларви комараца, на основу чега се одређују зоне и методе третмана.  

- Мониторинг одраслих комараца- Мониторинг се врши постављењем клопки са сувим 

ледом на локацијама у општини и приградским насељима, којим се утврђује присуство, 

врсте и бројност, на основу чега се одређују зоне и методе третмана. Једна клопка 

представља један узорак. 

- Контрола предузетих третмана подразумева:  

Контрола третмана ларви комараца и примене препарата се врши непосредно након 

извршених ларвицидних мера са истим начином узорковања Контрола третмана против 

одраслих комараца ради се постављањем клопки са сувим ледом после третмана 

одраслих комараца, на основу чега се утврђује проценат редукције бројности одраслих 

комараца. 



 

 4 од 8 

 

Планира се укупно 24 узорака за мониторинг и контролу ларви и одраслих комараца 

током сезоне. 

 

Ларвицидни   третмани  кућних  комараца:  

Третмани кућних комараца у извориштима типа куће и окућнице (бурад са водом, 

септичке јаме, кишничаре, подруми са водом и др.), таблетама Бти које се дистрибуирају 

угроженим објектима (грађанима) на простору општине у периоду од почетка године до 

априла. Грађани врше апликацију овог биолошког препарата у сопственим извориштима, 

На овај начин планиран је утрошак од 200 паковања таблета са 30 комада таблета у 

паковању, што је довољно за просечно домаћинство током целе сезоне, а у циљу 

превентивног деловања и редукције бројности кућних комараца на толерантан ниво. На 

овај начин се значајно смањује потреба за третманом одраслих комараца овог типа, и то 

применом наведених еколошких средстава, на рационалан начин. 

 

Третмани кућних комараца у извориштима типа баре и канали на јавним површинама, 

канализационе мреже (шахтови) и др. у циљу редукције ларви комараца на овим 

објектима, изводе се са земље, ручним прскалицама и моторним агрегатима, уз примену 

регистрованих хемијских препарата, на укупној површини од 25 ха ових изворишта. 

Просечан број третмана у току године је 2. Третмани се спроводе на основу стручног 

мониторинга који утврђује присуство ларви комараца у наведеним извориштима. 

За изворишта типа излива речних токова и бара која представаљају чисте воде, у циљу 

заштите живог света и спречавања загађења, врши се и апликација биолошког ларвицида 

на укупној површини од 5ха третирањем са земље ручним прскалицама,а на 

неприступачним теренима третман се врши амфибијом на укупној површини од 10 ха. 

Такође се планира и ларвицидни третман великих плавних површина уз Дунав (ритови) 

који ће бити изведени из ваздуха хеликоптером на укупној површини од 70 ха. 

 

Третмани одраслих комараца: 

Третмани одраслих кућних комараца УЛВ апликацијом са земље (УЛВ генератори) на 

простору урбаних површина општине, планирају се на укупној површини од 2.400 ха. 

Третмани се изводе на основу стручног мониторинга који региструје појаву одраслих 

кућних комараца у одговарајућој бројности, апликацијом регистрованих препарата. Ови 

третмани се изводе у периоду од априла до октобра, по потреби. 

 

Третман одраслих комараца УЛВ апликацијом из ваздуха, планирани су на укупној 

површини од 700 ха. Третмани се изводе на основу регистроване појаве критичне 

бројности одговарајућих врста одраслих комараца на датом простору, апликацијом 

регистрованих препарата.  

Поједине предложене ставке су подложне изменама у складу са објективним потребама 

током сезоне, а у складу са хидроклиматским приликама од којих у великој мери зависе 

и методе које је неопходно применити. 

Контрола заражености: 

Узорци комараца из рода Culex који су главни преносиоци вируса Западног Нила на 

нашем подручју, биће подвргнути анализи заражености овим вирусом PCR методом, а 

планира се укупно 2 узорка. 

 



 

 5 од 8 

 

                                                                                                                   ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.- 

 

                                                                   ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈН МВ 1.2.10 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (или о носиоцу посла у случају заједничке понуде) 

 пун назив фирме:________________________________ 

 седиште:________________________________________ 

 матични број:      

 ПИБ:      

 овлашћена особа (потписник понуде):_________________________________ 

                                                                                  (име, презиме и функција) 

 пословни рачун:_______________________ код: _____________________ банке 

 особа за контакт: _________________________________ 

                                                         (име, презиме) 

 тел/факс:______________е-mail:_______________ 

 лице одговорно за потписивање уговора:________________________________ 

                                                                                    (име, презиме и функција) 

  

ОСТАЛИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ / ПОДИЗВОЂАЧИ: 

 пун назив фирме:________________________________ 

 седиште:________________________________________ 

 матични број:      

 ПИБ:      

 особа за контакт:_________________________________ 

                                                         (име, презиме) 

 тел/факс:______________e-mail:_______________ 

 

 пун назив фирме:________________________________ 

 седиште:________________________________________ 

 матични број:      

 ПИБ:      

 особа за контакт:_________________________________ 

                                                         (име, презиме) 

 тел/факс:______________e-mail:_______________ 

 

 

 пун назив фирме:________________________________ 

 седиште:________________________________________ 

 матични број:      

 ПИБ:      

 особа за контакт:_________________________________ 

                                                         (име, презиме) 

 тел/факс:______________e-mail:____________ 

 

 

 

 

 



 

 6 од 8 

 

У складу са вашим Позивом за достављање понуда и Конкурсном документацијом 

достављамо Вам нашу понуду бр.__________ за јавну набавку услуга- Услуга 

сузбијања комараца, како следи: 

 

Табела понуде  

Услуга сузбијања комараца Укупно без-пдв-а  

 Износ пдв-а  

 Укупно са пдв-ом  

Додатне напомене: 

- потребно је доставити Решење Министарства здравља РС за обављање 

послова дезинфекције,дезинсекције и дератизације  

-  Решење Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде-Управе 

за ветерину РС о испуњавању услова за обављање послова дезинфекције , 

дезинсекције , и дератизације 

- Доказе о испуњавању техничко технолошких предности  

-  
Цена је фиксна током трајања уговора и не може се мењати. 

 

- Рок плаћања: _____________ дана, рачунајући од дана пријема рачуна, 

                   ( минимално  45 дана) 

 

- Рок завршетка услуге :  крај септембра  2020 године. ( од  маја до септембра). 

 

- Рок важности понуде је:__________  дана, рачунајући од дана јавног отварања понуда  

                                                                                       (минимално 60 дана) 

 

- Гаранција квалитета: гарантујем да ће испоручена услуга  у свему бити у складу са техничком 

спецификацијом односно за захтевима наручиоца. 

 

-Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу,као и део 

предметне набавке који ће бити извршен преко подизвођача:      

 

 

Понуду подносим :( заокружити) 

 

  а) самостално 

 

 б) заједничка понуда   

 

ц) са подизвођачем                                                                                                                                     

 

                                                                                    Потпис овлашћеног лица 

                                                                                   ________________________ 

                                                                                                    М.П 

 



 

 7 од 8 

 

 

                                                                                                                         ОБРАЗАЦ  БР. 9                                                                                                         

 

                             Образац структуре цене са упуством како да се попуни 

 

 

 

Предмет јавне набавке- 

Сузбијање комараца 

Јед. мере Оквирне 

количине 

Јединична цена 

по (ха/пак) без 

пдв-а 

Укупна цена без 

пдв-а 

1 2 3 4 5= 3x4 

Третман кућних комараца- 

ларве. Таблете на бази БТИ 

Паковање 200   

Хемиски третман ларви са 

земље- Ручно 

ha 25   

Биолошки третман ларви 

комараца са земље-Ручно 

ha 5   

Биолошки третман ларви 

комараца на неприступачним 

теренима 

ha 10   

Биолошки третман ларви 

комараца из ваздуха 

препаратима БТИ грануле 

ha 70   

Третман одраслих комараца са 

земље 

ha 2.400   

Третман одраслих комараца из 

ваздуха 

            ha 700   

Мониторног и контрола 

 

узорак 24   

Контрола заражености на 

WNV 

 

узорак 2   

                          УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А 

 

 

ИЗНОС ПДВ-А 

 

 

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ 

 

 

 

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене: 

 

Понуђач треба да попуни обрасац структуире цене на следећи начин: 

 

*У колони 4. - уписти колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку тражену 

ставку јавне набавке 

 

* У колони  5. - уписти  укупан износ без пдв-а,који се добија множењем количина у 

колони бр.3 са понуђеном јединичном ценом у колони бр.4. 

 

* У  колони укупна цена без пдв-а, -  уписати укупан збирни износ за све тражене 



 

 8 од 8 

 

позиције у обрасцу структуре цена. 

 

*У колони износ пдв-а – уписати  пдв-е , уколико је понуђач у пдв-у, уколико није у 

исту колону упиати словима да понуђач није у систему пдв-а. 

 

*У колони укупно са пдв-ом - уписати збир износа без пдв-а и износа пдв-а. 

 

У цену наведених услуга улазе и сви пратећи трошкови ( превоз, испорука и др), које 

Понуђач има у реализацији истих, укључујући и цену ангажоване радне снаге, као и 

цену ангажоване механизације 

 

 

-Понуђачи су обавезни да сачине понуду у складу са ОВИМ  изменама  Конкурсне 

документације. 

Прва измена конкурсне документације број: 404-20/2020-II-6 од 23.04.2020. године, 

мора бити у понуди коју подносе Понуђачи јер представња њен саставни део. У 

супротном,понуда се одбија ради битних недостатака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

                                                                                                           ЈН МВ. 1.2.10 

 

 

 


